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 कयाभती करू 

  



स्ट्रॉ ककिं ला सयुनऱी ही एक भजेदाय लस्ट्त ू आहे. 

तभुची सयुनऱी (स्ट्रॉ ) 
कळाने फनरी आहे 
भाहीत आहे का? तभुची 
सयुनऱी चऩटी करून 
फघा. जय तमु्ही ती 
चऩटी करू ळकरात, तय 
ती कागदाची आहे. 

ऩण जय ती उसऱी 
भारून ऩयत 
ऩहहल्ग्मासायखी झारी, 
तय ती प्रॅस्स्ट्टकची 
आहे. 



तमु्ही तभुची स्ट्लत:ची कागदाची सयुनऱी कळी 
फनलार? १० इिंच रािंफ, २ इिंच रिं द अळी 
कागदाची एक ऩट्टी काऩा. 

आता एका 
कोऩऱ्माऩासनू सरुलात 
करून कागदाची गुिंडाऱी 
कया. 

ऩणूण कागदाची गुिंडाऱी झारी, की 
तभुची सयुनऱी तय्माय! 

सयुनऱीची रािंफी ककती आहे फयिं ? 
पूटऩट्टीने भोजा , साधायण ८ इिंच 
आहे ना ? 

तभुची सयुनऱी सयऱ आहे का? 
जय ती पूटऩट्टीरा सगऱीकड ेटेकत 
असेर, तय हो, तभुची सयुनऱी सयऱ 
आहे. 

जय तमु्ही एका सयऱ 
सयुनऱी भधून फघघतरिं तय 
तमु्हारा काम हदसेर? त्मा 
सयुनऱीच्मा थेट सभोय जी 
लस्ट्त ूआहे, ती तमु्हारा 
हदसेर. 



आता ती स्ट्रॉ (सयुनऱी) 
थोडी लाकला. त्मातनू फघा. 
काम हदसतिंम? 

लाकलरेल्ग्मा स्ट्रॉ 
भधून तमु्हारा काही 
हदस ूळकत नाही. 

स्ट्रॉ सयऱ आहे का 
लाकरेरी आहे हे 
ऩाहामची अजून एक 
यीत आहे. 

जय तमु्ही स्ट्रॉ 
भधून ऩरीकडचिं 
फघ ूळकरात तय 
ती सयऱ आहे, 

आणण जय 
ऩरीकडचिं काही 
नाही हदसरिं , तय 
ती लाकडी आहे. 



आता दोन ऩसु्ट्तकािंलय येरनू एक ऩठु्ठा घतयऩा ठेला. 
ऩठु्ठम्ाच्मा डोंगयारा जयासा उताय असदेू. डोंगयाच्मा 
लयच्मा कडलेय स्ट्रॉ आडली ठेला आणण द्मा सोडून. 
काम केरिं त्मा स्ट्रॉ ने ? ती त्मा डोंगय उतायालरून 
गोर गडगडत- कपयत खारी आरी. 

आता स्ट्रॉ त्मा डोंगयालय उबी ठेला घन द्मा सोडून. 
स्ट्रॉ ने मालेऱी काम केरिं? ती घसरून खारी 
आरी. 



जी लस्ट्त ूउतायालय आडली 
ठेलल्ग्मालय  गोर कपयत 
गडगडत खारी मेत ेआणण उबी 
ठेलल्ग्मालय घसयत खारी मेत,े  

स्ट्रॉ एक मसमरिंडय म्हणजे 
दिंडगोर आहे. तमु्हारा 
दिंडगोराची अजून काही 
उदाहयणिं आठलतात का?  

घतरा मसमर िंडय / दिंडगोर म्हणतात.  

ऩत्र्माचिं वऩ िंऩ, ककिं ला स्ट्टीरचा गोर 
डफा, हाताचिं फोट, काडणफोडण ट्मफू , 
ऩेस्ससर , खडूचा तकुडा ही सगऱी 
दिंडगोराची उदाहयणिं झारी. अजून 
काही उदाहयणिं सचुताहेत का? 



आता एक ऩसु्ट्तक त्मा डोंगयउतायालय 
ठेला. त ेकाही खारी घसयत नाही. 

त्मा डोंगयारा टेकू रालनू उताय अधधक तीव्र कया. 

उताय ऩयेुसा तीव्र झाल्ग्मानिंतयच त े
ऩसु्ट्तक खारी मेऊ रागत.े 

कभी उताय असताना त ेऩसु्ट्तक काही 
स्ट्रॉ िंच्मा लय ठेला.  

स्ट्रॉज खारी घसयतात. कभी 
उतायालरून ऩसु्ट्तकही त्मा स्ट्रॉ िंच्मा 
फयोफय खारी घसयत.े 
 



आता ऩसु्ट्तक टेफरालय 
ठेला आणण ढकरा. 

टेफरालय तीन चाय स्ट्रॉज ठेलनू त्मालय 
ऩसु्ट्तक ठेलनू त ेढकरा. स्ट्रॉज गयगय कपयत 
ऩढेु जातात, जणू चाकिं .  
ऩसु्ट्तक स्ट्रॉज लय असताना ढकरणिं जास्ट्त 
सोऩिं आहे. 



स्ट्रॉ भधून पुिं कय भारून तमु्ही काम हरल ू
ळकार? 

स्ट्रॉ भधून एखाद्मा कागदालय पुिं कय 
भाया. 
कागद पडपडरा. 

आता एका स्ट्रॉ भधून 
दसुऱ्मा स्ट्रॉ लय पुिं कय 
भायरी की ती स्ट्रॉ 
गयगयत घसयत ऩढेु 
जात.े 

छोट्मा हरक्मा चेंडूलय पुिं कय भायरीत तय तोही गयगयत घसयत  
ऩढेु जातो. 

एक मबयमबयिं  घ्मा. 
त्मारा पुिं कय भाया, त े
कपरू रागत.े  

  



आता स्ट्रॉच्मा दसुऱ्मा टोकाजलऱ 
हात नेऊन पुिं कय भाया. काम 
जाणलतिंम? 

हातालय लाया 
आल्ग्मासायखिं 
लाटतिंम ना? 

स्ट्रॉचे एक टोक ऩाण्माने बयरेल्ग्मा ऩेल्ग्माभध्मे 
फडुला. दसुऱ्मा फाजूने पुिं कय भाया. 
काम हदसतिंम? 
ऩाण्मातनू फडुफडु ेलय मेतात.  



स्ट्रॉची एक फाजू हलेत 
ठेलनू दसुऱ्मा फाजूने 
पुिं कय भाया आणण 
आलाज नीट ऐका . 

आता स्ट्रॉची एक फाजू 
फोटाने फिंद कया आणण 
दसुऱ्मा फाजूने पुिं कय 
भारून आलाज ऐका.  
आधीचा आलाज आणण 
आत्ताचा आलाज, मा 
दोसही आलाजािंभध्मे काही 
पयक जाणलरा का?   

स्ट्रॉ फिंद असतानाच्मा आलाजाऩेऺा 
स्ट्रॉचे टोक उघड ेअसतानाचा आलाज 
भोठा आहे.  



कागदी स्ट्रॉ ची एक फाजू चऩटी  कया. 
 

काऩनू घतरा टोकदाय कया. भग 
स्ट्रॉचा तो बाग थोडा ओरा कया. 
चऩटा  केरेरा बाग तोंडात 
घारा.  ऩढुचा गोर बाग ओठात 
धरून जोयात पुिं कय भाया; 

आणण आलाज ऐका. 

स्ट्रॉ भधून पुिं कय भाया. स्ट्रॉचे 
फाहेयचे टोक कात्रीने थोड े
थोड ेकाऩत याहा.  प्रत्मेक लेऱी 
आलाज ऐका. 

आलाजात काही पयक 
ऩडतोम का?  
स्ट्रॉची रािंफी जळी कभी 
होत जात,े तळी 
आलाजाची ऩट्टी 
उिंच होत  जात.े 
 



स्ट्रॉ च्मा एका फाजूने 
हला तोंडाने ओढून 
घ्मा. दसुयी फाजू 
भोकऱी याहून दे. काम 
होतिं? 
एका फाजूने तमु्ही हला 
ओढून घेतल्ग्माभऱेु 
जास्ट्त हला भोकळ्मा 
फाजूकडून स्ट्रॉ भध्मे 
मळयत.े 

स्ट्रॉ तोंडात ठेलनू 
हला आत ओढा. 
आता फाहेयचिं टोक 
एका कागदाच्मा 
कऩट्माऩाळी समा 
आणण हला आत 
ओढा.  

काम झारिं? 
 
तो कागदाचा कऩटा स्ट्रॉच्मा दसुऱ्मा टोकारा 
ऩटकन मेऊन धचकटरा. 
जोऩमतं तमु्ही हला ओढून घेत याहता, तोऩमतं तो 
कागद स्ट्रॉ च्मा दसुऱ्मा टोकारा धचकटरेरा याहतो.  



तमु्ही स्ट्रॉ ने अजून काम उचर ू
ळकता? काडणफोडणचा, ऩठु्ठम्ाचा, छोटा 
तकुडा उचर ूळकता? 

एखादिं छोटिं नाणिं उचर ू
ळकता? 

स्ट्रॉ ऩाण्माने बयरेल्ग्मा ऩेल्ग्माभध्मे फडुलनू दसुऱ्मा फाजूने 
तोंडाने ओढून घ्मा. काम होतिं? 
ऩाणी स्ट्रॉ भधून लय मेतिं आणण तभुच्मा तोंडात मळयतिं. 



आता तमु्हारा स्ट्रॉ (सयुनऱी) एक छान भजेळीय लस्ट्त ूकळी 
आहे त ेकऱरिं असेर.  

स्ट्रॉ कागदाची ककिं ला प्रास्स्ट्टकची फनरेरी असत.े 

स्ट्रॉ एक दिंडगोर/ मसमर िंडय आहे. 

स्ट्रॉ अळी ठेलरी तय गयगय घयिंगऱत   जात े, तळी 
ठेलरी तय घसयत जात.े  

स्ट्रॉ ऩोकऱ नऱी 
असत ेआणण त्मातनू 
हदस ूळकतिं . 

स्ट्रॉ ने लस्ट्त ू
हरलता मेतात. 

स्ट्रॉ 
लाया  घनभाणण 
कयत.े 

स्ट्रॉ आलाज घनभाणण 
कयत.े 

स्ट्रॉ कागद उचर ू
ळकत.े 

स्ट्रॉ ऩाणी लय 
खेचून घेऊ 
ळकत.े 



स्ट्रॉ फद्दर तमु्ही अजून काम सािंग ू
ळकार? 
तमु्हारा आणखी काम करून ऩहामरा 
आलडरे, त्माचा वलचाय कया. त ेकरून 
ऩाहा. त्मातनू तमु्हारा नलिं काम 
साऩडतिंम त ेळोधा.  

समाप्त  


